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مایۀ خوشدلی من بود مشارکت در مجموعۀ »اندیشمندان معاصر در قابی 
یس. مایلم از جسارت و ابتکار سوزان  یر نظر انتشارات آی. بی. تور دیگر« ز
را  کتاب هایی  مجموعه  و  گذاشت  پیش  پا  که  کنم  ی  سپاس گزار الوسون 
یان  دانشجو و  ی  دیدار هنرمندان  بر  تمرکز  با  معاصر  اندیشمندان  باب  در 
ی پیشنهاد داد. از صبر و التزام فیلیپا بروستر، لیزا تامپسون  هنرهای دیدار
مثل  َبرت،  استل  می کنم.  ی  سپاس گزار نیز  پروژه  این  در  لیدیش  گرتشن  و 
سخاوتمندی هایش  با  و  داشتیم  که  مداومی  گفت وگوهای  راه  از  همیشه، 
الیوت  میشل  از  مایلم  افزود.  آن  غنای  بر  کتاب  یس  دست نو خواندن  در 
که اجازه داد اوقاتی را با هنرش به سر ببرم، تزش را بخوانم  کنم  ی  سپاس گزار
کوئینزلند،  هنر  گالری  در  تیمینز  کایلی  تالش های  از  یسم.  بنو آن  درباره  و 
را  گا  کین   )2005-2002( ی  مینیاتور مارچ  النگ  بازنشر  برای  الزم  مجوز  که 
اثرش  بازنشر  اجازۀ  که  گا  کین  از  و  می کنم،  قدردانی  گذاشت  اختیارم  در 
خاطر  به  هم  ن  ملبور در  توالرنو  گالری های  و  پاچینینی  یشیا  پاتر از  داد.  را 
ی می کنم. در آخر نیز باید  اجازۀ بازنشر اثر خانواده جوان )2002( سپاسگزار
مطالعاتی  فرصت  برنامۀ  که  زمانی  ن  بدو که  کنم  تشکر  ن  ملبور دانشگاه  از 
هر  از  گرانبهاتر  زمان  نبود.  ممکن  کتاب  این  نوشتن  نهاد  اختیارم  در  آنها 

است.    چیزی 

سپاس گزاری 





درآمــد 

که  پرسش در باب معنای هستی باید صورت بندی شود. هم از این روست 
کنیم. ی مطرح  گوشه چشمی به این اجزای ساختار باید آن را با 

جسته  آنچه  از  پیشاپیش  باید  یندگی،  جو نوعی  مثابه  به  پرسندگی، 
در  نحوی  به  پیشاپیش  باید  هستی  معنای  پس  بگیرد.  سرمشق  می شود 
از  فهمی  اساس  بر  را  فعالیت های مان  همواره  ما   ... باشد  ما  دسترس 
به  ما  میل  و  هستندگی  معنای  از  بی پرده  پرسش  می دهیم.  سامان  هستی 
فهمیدن مفهوم آن از این فهم ناشی می شود. ما نمی دانیم معنای »هستی« 
پیشاپیش  هست؟«،  چه  »هستی  می پرسیم  وقتی  حتی  اما  هست.  چه 
که  کنیم  معلوم  بتوانیم  آنکه  بی  یم،  می بر سر  به  »هست«  از  فهمی  ن  درو
آن،  نسبت  به  که  را  افقی  حتی  ما  معناست.  چه  به  مفهومًا   »هست«  این 
فهم  این  اما  نمی شناسیم.  کنیم  معلوم  و  یم  بیاور فراچنگ  باید  را  معنا  آن 

.)BT 1962: 25( یداده1 است میانه و مبهم از هستی همچنان یک رو

پرسش 
که  هایدگر در قابی دیگر یعنی چه؟ شاید این پرسش برای آن دسته از شما 

1. Fact 
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می کوشید  که  شمایی  برای  یا  باشد،  زود  شده اید  آشنا  هایدگر  با  تازگی  به 
با  چگونه  ید  بگو که  هستید  راهنمایی  پی  در  و  بخوانید  را  او  اصلی  متون 
طوالنی ای  و  سردرگم کننده  ظاهر  به  دور  با  او،  مبهم  و  قدیمی  دشوار،  نثر 
بی وقفه اش  پرسشگری های  با  و  می یابیم  بحث  طرح  برای  او  شیوه  در  که 
هنر  چیست؟  ی  تکنولوژ چیست؟  نیستی  چیست؟  هستی  بیایید:  کنار 
هایدگر  کردن«  »قاب  در  بپرسیم:  که  باشد  این  درست تر  شاید  چیست؟ 

چه؟  یعنی 
مفهوم  با  را  ما   )1954( ی«1  تکنولوژ باب  در  »پرسش  در  هایدگر  مارتین 
به  را  ما  مفهوم  این  شرح  در  او  می کند.  آشنا  ی(  )قاب گذار »گشتل«2 
گشتل  که  ید  می گو او  می دهد.  حوالت  »گشتل«  آلمانی  اصطالح  اصل 
مثال  را  کتابخانه  یا  کتاب  قفسۀ  و  است،  ابزار  نوعی  معنای  به   )»قاب«( 
استخوان بندی  برای  است  نامی  گشتل  که  ید  می گو همچنین  او  می آورد. 
عالم  در  خود  روزه  هر  فهم های  بر  تکیه  با  را  این  می توانیم  ما   .)QCT: 20(
است  ی  ساختار همان  پنجره  قاب  پنجره،  یا  نقاشی  در  مثاًل  درک  کنیم. 
باشیم؛  داشته  ن  بیرو دنیای  به  ی  چشم انداز می دهد  امکان  ما  به  که 
می دانیم  خوب  می کند.  تعیین  مرز  و  حد  ما  چشم انداز  برای  پنجره  قاب 
و  می گرداند  استوار  را  ما  تن  گوشت  که  است  ی  ساختار استخوان بندی 
از این رو، می توانیم گشتل را ساختار  کنیم.  اجازه می دهد در عالم حرکت 
که به ما امکاناتی می بخشد و بر چیستی و چگونگی تفکر  ی بدانیم  یا ابزار
راهی  داشتن  اختیار  در  ن  بدو می گذارد.  مرز  و  حد  جهان  در  ما  حرکت  و 
توده ای  جز  چیزی  عالم  آن،  فهمیدن  و  عالم  به  بخشیدن  ساختار  برای 

1. The question concerning technology 
2. Gestell
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»قاب  پس  بود.  نخواهد  بی معنا  احساسات  از  سرگیجه آور  و  پرازدحام 
که ما را در فهمیدن  ی است  کردن« هایدگر به معنای فراهم آوردن ساختار

کند. ی  یار او  و نوشتار فلسفی  اندیشه 
کردن او بر اساس  کردن هایدگر قاب  از جمله راه های ممکن برای قاب 
عنوان  به  او  نقش  و  آلمانی  اصالت  اساس  بر  یژه،  به و او،  شخصی  پیشینه 
بین دو جنگ جهانی است،  فرایبورگ در  فرد دانشگاهی در دانشگاه  یک 
این  از  گاهی  آ شد.  یسم،  ناز یا  ملی،  سوسیالیسم  درگیر  هایدگر  که  آنجا 
ارتباط  از تصدیق  را فارغ  او  اندیشۀ  نتوانیم نوشته و  پیشینه باعث می شود 
سوسیالیسم  نهان  ابعاد  به  نسبت  کم بصیرتی اش  یسم،  ناز با  مشکوکش 
دهۀ  در  آلمان  در  ی  ناز یم  رژ با  همدستی اش  تصدیق  از  امتناعش  و  ملی 
هایدگر  همراهی  که  هستند  ی  بسیار عالمان  بی شک  کنیم.  بررسی   1930
اما عالمان  باز می زنند.  او سر  آثار  به  از پرداختن  و  برنمی تابند  را  یسم  ناز با 
که  »دازاین«  از  پرسش  باب  در  هایدگر  اندیشۀ  که  باورند  این  بر  دیگر 
خود  دادن  در  تن  بازتاب  انسان ها،  بودن«  ـــ  عالم  ـــ  »در  به  است  اشاره ای 
این  رو  این  از  هم  بودن«.  ـــ  ملی(  )سوسیالیسم  عالم  ـــ  »در  فشار  به  اوست 
عالمان،  این  به زعم  است.  مهمی  عبرت  درس  ما  همگی  برای  دادن  تن 
از نوشته های  اینکه  کنیم، نه  را مطالعه  باید هایدگر  درست به همین دلیل 

برگردانیم.   ی  او رو
بر  انسانی  هستندگی  یا  یستانس  گز ا کردن  قاب  در  هایدگر  توانایی 
است.  اندیشه  عالم  برای  او  دستاورد  بزرگ ترین  عالم  با  او  نسبت  حسب 
ـــ  با  و  بودن  ـــ  عالم  ـــ  در  برگیرنده  در  انسانی،  یستانس  گز ا اینکه  تشخیص 
دیگران ـــ بودن اوست و تصدیق اینکه افکار و رفتار ما به واسطۀ مناسبات 
دست  به  را  هایدگر  هستی  فلسفۀ  اساس  می گیرند،  شکل  عالم  با  ما 
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که فکرش را هم  کنون آن قدر بدیهی به نظر می رسد  یافتی ا می دهد. چنین در
که هایدگر نخستین بار رسالۀ سترگ خود هستی و  که آن زمان  کرد  نمی توان 

یافت رادیکالی محسوب می شد.  کرد چه در زمان1 را در سال 1927 منتشر 
حاضر  موجودات  و  هستندگان  دیگر  میان  در  انسان ها  دادن  جای  با 
به  را  انسان ها  که  کشید  چالش  به  را  گیری  فرا دیدگاه  هایدگر  عالم،  در 
ما  می دانست.  یستند  می ز آن  در  که  عالمی  از  جدابافته  تافته هایی  نوعی 
دنیا  از  یم  پیاده می شو و فلک  از یک چرخ  که  به همان سادگی  نمی توانیم 
گفتۀ  از آن جدا بوده ایم. به  که انگار  کنیم  ی به آن نگاه  یم و طور پیاده شو
بشناسیم،  )عینی(  ابژکتیو  دیدگاه  از  را  جهان  نمی توانیم  هرگز  ما  هایدگر، 
با  و  شده ایم،  پرتاب  جهان  به  جهانیم،  در  پیشاپیش  همیشه  ما  که  چرا 
»پرتاب شدگی«  ید  می گو این  به  هایدگر  می آییم.  در  گردش  به  آن  گردش 
می دهد  امکان  ما  به  ما  در عالم بودن  هرروزۀ  تجربۀ   .)’Geworfenheit‘( ما 
نگاه  یستانس  گز ا یا  بودن  از  فهم  این  بفهمیم.  را  بودن  )انسان(  معنای 
که  کشید و همچنان به چالش می کشد، نگاهی  علمی به عالم را به چالش 
فرو بکاهد.  ابژه های مطالعه  به  را  انسان ها،  از جمله  می خواهد هر چیزی، 
پای  دیر باور  این  هایدگر،  بودن  ـــ  عالم  ـــ  در  و  پرتاب شدگی  مفاهیم 
به  اندیشیدن  با  تنها  را  جهان  می توانیم  که  می کشد  چالش  به  را  فلسفی 
قرن  از  بشناسیم.  آنها  بازنمود  یا  چیزها  دربارۀ  ایده های مان  طریق  از  آن، 
»فکر  حکم  یاضی دان  ر و  فیلسوف  دکارت  رنه  که  زمان  آن  از  هفدهم، 
در  ما  یقین  تنها  که  بودند  پذیرفته  همه  کرد،  صادر  را  هستم«  پس  می کنم 
اندیشمندان  و  دکارت  نظر  از  بیندیشیم.  می توانیم  که  است  این  زندگی 
یقینی  تنها  است؛  تردیدبرانگیز  همیشه  ما  ذهن  از  ن  بیرو جهان  او،  از  پس 

1. Being and Time
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هرگز  بنابراین،  می اندیشیم.  که  است  این  باشیم  داشته  می توانیم  که 
ما  توانایی  از  ن  بیرو کسانی  یا  چیزهایی  که  باشیم  داشته  یقین  نمی توانیم 
و  می دانست  بی معنا  را  این  هایدگر  دارند.  وجود  بدانها  اندیشیدن  برای 
هایدگر،  به زعم  گرفت.  پیش  در  اشتباه  راهی  دکارت  که  داشت  اعتقاد 
با  گشودنی  نا شکلی  به  ما  یستانس  گز ا نیستیم.  تنها  افکارمان  با  هرگز  ما 
پرتاب شدگی مان  در  رو،  این  از  هم  است.  خورده  گره  ما  ـــ  بودن  ـــ  عالم  در 
به  »دازاین،  ییم.  می ز آن  در  که  هستیم  جهانی  سوژۀ  پیشاپیش  همیشه 
باقی  دیگران   )Botmassigkeit( انقیاد  در  هرروزه،  بودن  ـــ  یکدیگر  ـــ  با  مثابه 
یستانس ما تشخص می دهد به فکر  گز می ماند« )BT 1962: 164(. آنچه به ا
ما  کردار  و  عالم  به  نسبت  ما  موضع  باید  بلکه  نیست،  فروکاستنی  صرف 
که با عالم برقرار می کنیم و شیوه ای  که شامل مناسباتی است  در عالم را، 
دارا  نیز  می کنیم،  رفتار  عالم  »هستندگان«  دیگر  و  انسان ها  با  عالم  در  که 
عالم،  به  ابژکتیو  نگاه  نه  و  چیزها،  با  مناسبات  این  رهگذر  از  تنها  باشد. 
که می توانیم بفهمیم انسان بودن به چه معناست. این برای تفکر ما  است 

در باب هنر اهمیت خاصی دارد. 
ــــ  هستندگان  دیگر  از  انسان  مثابه  به  را  ما  که  چیزی  آن  هایدگر  باور  به 
از  ما  که  این است  ــــ متمایز می کند،  بشر  آثار ساخت  و  موجودات طبیعی 
را  این حالت  به معنای هستنده بودن می اندیشیم.  و  هستی مان می پرسیم 
پرسش ها  و  تردید ها  از  سرشار  زندگی  می یابیم.  در  هرروزۀ مان  زندگی  از  ما 
اصلی  مشغلۀ  هستی  دربارۀ  پرسشگری  ماست.  کیستی  و  چیستی  درباره 

است.  هایدگر  زندگانی 
ماهیت  چه  باشد،  هرروزه  زندگی  بررسی  چه  هایدگر،  پرس وجوی  هر 
چه  باشد  ن  مدر ی  تکنولوژ از  پرسشگری  چه  ن،  مدر تفکر  بازنمودباورانۀ 
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هستی  معنای  دارد:  تکیه  اساسی  پرسش  این  به  هنری،  آثار  در  کنکاش 
است: گفته  پالمر1  دنیل  چیست؟  هستنده  هستی  چیست؟ 

از معنای هستی سیر  گرد این پرسش اساسی  پایان، تفکر هایدگر  تا  از آغاز 
کردن مشخصه های آن همچون  کرده است ... هایدگر هنر را نه برای تعیین 
برای  کلیدی  بلکه همچون  انسانی  از تجربۀ  یک حوزۀ خاص و جداافتاده 

 .)Palmer 1998: 397( رمزگشایی معنای هستی بررسی می کند

نمونه  برای  دارند،  کار  و  سر  هنر  با  خاص  طور  به  که  رساله هایی  آن  حتی 
یدن  کاو برای  یزی  دستاو نظر  به   ،)1936-1935( هنری«2  کار  »سرآغاز 
و  سر  این  با  بلکه  فی نفسه  هنر  با  نه  هایدگر  هستند.  هستندگی  مضمون 
کار هنری آشکار می شود.  از طریق  که چگونه هستی هستندگان  کار دارد 

آوردن  در  جنبش  به  هنر  و  فلسفه  وظیفۀ  که  است  معتقد  هایدگر 
فعالیت  در  را  »جنبش«  به  دل مشغولی   این  می توانیم  است.  تفکر 
هایدگر،  گفتۀ  به  بشناسیم.  باز  آوانگارد  هنر  الگوی  در  و  خودمان  هنری 
نمی شود،  حاصل  نظری  یا  اندیشه گر  دانش  بطن  از  جنبشی  چنان 
و  مراودات  از  که  بیاید  در  انضمامی  یافت هایی  در شکل  به  باید   بلکه 
سرآغاز  هرروزه  امر  شاید  می شود.  حاصل  عالم  با  ما  یدن های  دست ورز
آن  ظاهری  ارزش  به  بنا  را  چیزی  هرگز  او  ولی  باشد،  هایدگر  پژوهش های 
در  همچنان که  روزمره  مان،  زندگی  در  ما  که  است  معتقد  او  نمی پذیرد. 
در  کنشمان  و  دانایی   مألوف   شیوه های  دام  به  هرروزۀ مان،  هنری  فعالیت 
توانایی  طریق  از  باید  فهم  در  واقعی  »جنبش«  او  باور  به  می افتیم.  جهان 
به  آنها،  از  دفاع  نه  و  اساسی،  مفاهیم  بحرانی  کردن  برای  ما  پرسشگری 

1. Daniel Palmer
2. The origin of the work of art
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بتوانیم  باید  نخست  هستی  پرسش  به  پرداختن  برای  برسد.  ظهور  منصۀ 
 .)BT 1962: 24( کنیم این پرسش را به نحوی مقتضی صورت بندی 

شاید  هستندگان«  »هستی  و  »هستی«  به  هایدگر  خاطر  اشتغال 
به  دست  که  ما  برای  برسد.  نظر  به  هنرمند  هستی  به  بی ارتباط  و  انتزاعی 
معاش  امرار  برای  تالش  و  نمایشگاه  ی  برگزار کار،  و  کسب  ی  راه انداز کار 
قول  نقل  در  دارد؟  سودی  چه  »هستی«  از  پرسشگری  هستیم،  هنرمان  با 
کنیم  که از هستی و زمان برگرفته ایم، می توانستیم تصویری ترسیم  ین،  آغاز
می کند،  سخنرانی  دانشجو  از  مملو  سالنی  برای  که  پرشور  جوان  هایدگر  از 
یح  تشر بی آنکه  می گردد  هستندگی  از  پرسش  مدار  بر  سخنرانی اش  و 
هایدگر  از  نادرستی  بازنمود  تصویر  این  ولی  هست.  چه  هستی  که  کند 
در  نحوی  به  پیشاپیش  هستی  که  ید  می گو ما  به  آغاز  همان  از  او  است. 
هستی  از  فهمی  اساس  بر  را  فعالیت هایمان  همیشه  ما  و  ماست  دسترس 
گوش دادن به سخنان  که برای  یان مشتاق  انبوه دانشجو یم.  به پیش می بر
بر  او  یۀ  نظر که  چرا  می کردند  چنین  دقیقًا  می آمدند  او  پرشور  و  الهام بخش 
تجارب  این  از  و  بود  شده  بودن  استوار  ـــ  عالم  ـــ  در  هرروزۀ  عملی  تجارب 
و  کرده اند سر  احاطه  را  ما  که  انسان هایی  و  با چیزها  و  سرمشق می گرفت، 

کار داشت. 
ــــ  هستی  از  او  پرسشگری  که  می آمدند  دلیل  بدین  همچنین  آنها 
برای  بود  راهنمایی  ــــ  هنر  هستی  ی،  تکنولوژ هستی  هستندگان،  هستی 
که  یقی  طر گرفتن  نظر  در  با  هایدگر  چیستی مان.  و  کیستی  به  اندیشیدن 
برقرار  هستندگان  دیگر  با  که  نسبتی  و  می کنند  عمل  عالم  در  هستندگان 
علوم  تحول  بر  عمیق  تأثیری  تفکرش،  اصلی  مضمون  عنوان  به  می کنند 
اجتماعی و انسانی و همچنین فلسفه داشت. تفکر هایدگر در باب هستی 
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هانس  آرنت،  هانا  همچون  بیستم  قرن  پایی  ارو بزرگ  فیلسوفان  بعضی  بر 
یس  مور دوبوار،  سیمون  سارتر،  پل  ژان  هابرماس،  یورگن  گادامر،  گئورگ 
یدا تأثیری عظیم داشت. اما بر هنر و تفکر  ک در مرلوپونتی، میشل فوکو و ژا

در باب هنر چطور: تفکر او برای هنر چه به همراه داشت؟
بر  هنر(  هستی  مثال،  )برای  هستی  از  هایدگر  پرسشگری  شدن  بنیاد 
با  مراوده  و  بودن  ــ   ـ ـــ  عالم   در   از  که  دانشی  ــــــ  عملی  دانش  و  کار  فرایند 
کنشگر، معنایی عملی دارد. عالوه  ــــــ برای هنرمند  چیزها حاصل می شود 
که  است  پرسشگری  به  هایدگر  خستگی ناپذیر  التزام  همین  نفس  این،  بر 
و  می کند  درخور  بسیار  هست  هنر  امروزه  آنچه  به  اندیشیدن  برای  را  او 
ماست،  ین  امروز جهان  برای  موضوعیتش  و  با  او  نسبت  به  بردن  پی  کلید 
پرسشگری  همچو  یک  شاهد  نیز  ی  امروز هنر  یۀ  نظر و  هنر  دل  در  که  چرا 
مدرنیست  هنرمندان  که  آنجا  مدرنیسم،  ی  خودباور از  گذار  در  هستیم. 
کنند »این هنر است!«، تا عدم قطعیت پست مدرنیسم،  می توانستند ادعا 
جایی  دیگر  است؟«،  هنر  این  »آیا  می پرسد  ن  پست مدر هنرمند  که  آنجا 
بیشتر  و  بیشتر  پرسش های  فقط  می ماند  آنچه  نمی ماند.  یقین   برای 
هایدگر  خستگی ناپذیر  تعهِد  روحیه  پی آینِد  پرسشگری،  این  است. 
تأثیر  و  نفوذ  واسطۀ  )به  نیز  همچنان  و  هست  آنچه  از  پرسشگری  به  است 
نیرو  روحیه  این  از  فوکو(  و  یدا  در هابرماس،  سارتر،  چون  یسندگانی  نو

می گیرد. 
هستی  کنون  ا آنچه  و  است  هستی  آنچه  از  هایدگر  بی پردۀ  پرسشگری 
کلید فهم ارتباط نوشته های او با هنر معاصر است. در طول این  هنر است 
باب  در  هایدگر  پرسش  بنیادی   که  رسید  خواهیم  یافت  در این  به  کتاب 
و  آیا هنر همچنان میانجی ای ذاتی  زمانۀ ماست:  هنر، بجاترین پرسش در 
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آیا هنر  که »حقیقت« از طریق آن به انسان ها رخ می نماید؟  ی است  ضرور
 .)OWA: 205( یخی ما محلی از اعراب دارد؟ برای وجود تار

می گذارم  خواننده  ی  رو پیش  را  پرسش  این  من  هایدگر،  از  ی  پیرو به 
که  است  جهانی  فهم  برای  ی  ضرور و  ذاتی  راهی  همچنان  هنر  آیا  که 
البته  است؟  داده  دست  از  را  قدرت  این  هنر  یا  می کنیم،  زندگی  آن  در 
نیستیم،  پرسش  این  به  دادن  پاسخ  پی  در  به هیچ رو  کتاب  این  در 
روحیه  است.  تعارض  در  هایدگر  فلسفۀ  روح  با  ی  کار چنین  که  چرا 
هنر،  دربارۀ  پیش فرض هایمان  از  را  ما  که  است  آن  بر  او  پرسشگری 
و  ی  ضرور ما  یخی  تار وجود  برای  دیگر  هنر  گر  ا سازد.  رها  عالم  و  زندگی 
یم؟  می پرداز آن  به  چرا  و  چیست  آن  از  مقصود  پس  نیست   سرنوشت ساز 
را  ما  شده اند،  مطرح  کتاب  این  در  و  می پرسد،  هایدگر  که  پرسش هایی 
آن،  از  فراتر  همچنین،  و  ی مان  کار روال های  و  کارها  به  تا  می انگیزند  بر 
می توان  همه،  این  از  بیندیشیم.  ی مان  امروز هنر  عالم  در  هنر  جایگاه  به 
بلکه  است،  نافذ  که  نیست  هایدگر  نوشتار  »مضمون«  فقط  که  یافت  در

یان هنر بسیار ارزشمند است.  یکرد و روش او نیز برای ما دانشجو روح، رو

چگونه هایدگر  بخوانیم
بازگردیم.  آغازین مان  پرسش  به  بیایید  گرفت؟  پیش  در  باید  راهی  چه  پس 
دیگر«  قابی  »در  عبارت  در  »دیگر«  کلمه  چه؟  یعنی  دیگر  قابی  در  هایدگر 
و  دیگر  قابی  آوردن  فراهم  آن  از  مراد  و  است،  دوباره«  کردن  »قاب  یای  گو
امروز،  به  تا  اوست.  فلسفۀ  به  اندیشیدن  و  یستن  نگر برای  دیگر  شیوه ای 
که در باب هنر  آثار هایدگر در باب هنر معمواًل فیلسوفانی بوده اند  مفسران 
و  کلیدی پرسش هایی فلسفی اند  قلم می زده اند. نزد فیلسوفان، پرسش های 
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که هنر موضوع بحث است، معمواًل از آن برای واشکافی یا  از این رو هر جا 
در  هایدگر  تفکر  کتاب،  این  می شود.]1[  استفاده  فلسفی  نکته  یک  ایضاح 
هنرمندان  برای  حاضر  کتاب  می کند.  معرفی  هنرمند  منظر  از  را  هنر  باب 
مفاهیمی  طرح  با  تا  است  آن  بر  و  است  شده  نوشته  هنر  یان  دانشجو و 
پیش  است  افراد  این  نظری  و  عملی  دغدغۀ  که  را  پرسش هایی  کلیدی 
او،  نوشته های  گسترۀ  کردن هایدگر شامل  بار قاب  این دیگر  گرچه  بکشد. 
کتاب حاضر عمدتًا به  از جمله معروف ترین اثرش هستی و زمان، می شود 
و  هنری  اثر  ی،  تکنولوژ انسان/ابزار،  نسبت  بازنمود،  باب  در  او   نوشته های 

دارد.  توجه  یبایی شناسی  ز
هایدگر  چگونه  که  است  راهنمایی  خود  هایدگر  پدیدارشناختی  روش 
ی  را به بهترین نحو بخوانید. او معمواًل با یک پرسش آغاز می کند: تکنولوژ
بررسی روش مند  با  را  کار خود  او  چیست؟ هنر چیست؟ هستی چیست؟ 
به  ابتدا  در  و  به پیش می برد  ی، هستی، هنر(  )تکنولوژ پدیدار  آن  یح  تشر و 
ـــــ می پردازد. او  ـــــ رخداد، تجربه یا ابژه  تجربۀ معمولی هرروزۀ مان از پدیدار 
مقایسه  در  تا  باز می گردد  بنیادی خود  پرسش  به  این مسیر،  از  نقطه  هر  در 
در  که  را  یافت هایی  پیش در می کند  آشکار  را  خود  چگونه  پدیدار  اینکه  با 
به  دقیق  توجه  این  رهگذر  از  »بسنجد«.  می کنیم  وارد  عالم  با  مواجهاتمان 
را  ما  هرروزۀ  یافت های  پیش در هایدگر  می شوند،  ظاهر  که  آن گونه  پدیدارها 
که خود را نشان می دهند ببینیم.  کنار می زند تا مگر ما چیزها را همان گونه 
ی،  تکنولوژ بازنمود،  هنر،  هرروزه،  امر  همچنان که  رو،  پیش  فصل های  در 
یبایی شناسی و در نهایت حوزۀ  یه و عمل، »جایگاه« هنرمند، ز ارتباط نظر
ـــ پژوهش را بررسی می کنیم این را به چشم خواهیم  ـــ به مثابه  نوپیدای هنر 

دید.
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و  استوارند،  فرایند  و  ماّدیت  بر  که  هنری  فعالیت های  بین  هایدگر 
با  قدر  همان  او  اندیشۀ  می کند.  برقرار  نسبت  مفهوم محورند  که  آنهایی 
یک  به  رسیدن  برای  وسیله ای  همچون  کارشان  مصالح  از  که  هنرمندانی 
یه شروع می شود  از نظر آغاز  کارشان در  و  غایت مفهومی استفاده می کنند 
پرسشگری  است.  ماّده محور  کارشان  که  هنرمندانی  با  که  دارد  نسبت 

از هنر جای می گیرد. هایدگر در محل تالقی این سه حالت متفاوت 
به  نه  و  خواند  هایدگر  کلیدی  متون  با  پیوستگی  در  باید  را  کتاب  این 
یک  یا  خاص  رسالۀ  یک  بر  فصل  هر  مستقل.  ی  اعتبار با  کتابی  عنوان 
تا  می گشاید  او  ایده های  از  گره  و  می کند  تمرکز  او  نوشته های  از  بخش 
ی و هنرمندان را نشان دهد. فصل ها با یک نقل  با هنر امروز آنها  مناسبت 
کردن  فراهم  برای  و  می شوند  آغاز  هایدگر  متون  از  یکی  از  متناسب  قول 
خاص  هنری  تجربۀ  یک  یا  هنرمند  یک  هنری،  اثر  یک  به  بحث  »زمینۀ« 
این  و نسبت  اشاره می کنند. ساختار هر فصل خوانش دقیق متون هایدگر 

را شامل می شود. نمونه های عملی  با  متون 
کلیدی  مفاهیمی  هایدگر،  مارتین  بدیع  اثر   ،)1927( زمان  و  هستی 
فصل  در  می افکند.  پی  را  بودن  انسان  چیستِی  فهم  که  می کند  عرضه 
می کند  فراهم  قابی  کال،2  سوفی  اثر   )2007( کن1  مراقبت  خودت  از   ،1
»هستی  »هستی«،  »دازاین«،  همچون  کلیدی  مفاهیمی  آن  یچۀ  در از  که 
داده  شرح  »پرتاب شدگی«  و  »پروا«  ـــ  عالم  ـــ  بودن«،  »در  هستندگان«، 
با  آنها  مشغلۀ  و  انسان ها  روزۀ  هر  زندگی   بین  هایدگر  که  تمایزی  شده اند. 
تحلیل  رهگذر  از  آن چنان که  است،  قائل  هستندگان  مثابه  به  هستی شان 

1. Take Care of Yourself
2. Sophie Calle
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را شکل می دهد  بنیادینی  کن عرضه شده است، تنش  مراقبت  از خودت 
در  کال،  اثر  باب  در  بحث  رهگذر  از  ماست.  بودن  ـــ  عالم  ـــ  در  وصف  که 
که از  یم  گرفتار می شو که چگونه به سادگی آن چنان در امر هرروزه  می یابیم 
یم هستنده بودن یعنی چه. ما به جهان و به زندگی پرتاب شده ایم  یاد می بر
از  نمی توانیم  هرگز   ما  یم.  می شو کشیده  سو  آن  و  سو  این  به  آن  یان  جر با  و 
به صورت عینی  را  و عالم  یم  برو ن  بیرو یا  بکشیم  کنار  »پرتاب شدگی«  این 

 . ببینیم
کار هنری )1935-1936( حرفی برانگیزاننده می زند  هایدگر در سرآغاز 
کار هنری و هنرمند است« )OWA: 182(. فصل 2  ناظر بر اینکه »هنر سرآغاز 
کار هنری قائل است می پردازد  کار هنر و  که هایدگر بین  به بررسی تمایزی 
فصل،  این  بدهد.  دست  به  ی  امروز هنر  با  متناسب  یفی  تعر »هنر«  از  تا 
ی ستیزه بین زمین و عالم را شرح  کار هنری به مثابه برقرار مفهوم هایدگری 
کاپور3  آنیش  اثِر   )1997( روح2  با مجسمۀ  بابا1  مواجهۀ هومی  به  و  می دهد 
می پردازد تا طرز تلقی هایدگر از مفهوم هنر به مثابه آشکارگی را شرح دهد.
خوانش  رهگذر  از  و  می کند  مطرح  را  بازنمود  به  هایدگر  نقد   3 فصل 
سخنرانی  یک  قالب  در  )که  جهان«4  تصویر  »عصر  هایدگر  رسالۀ  دقیق 
 1938 در  یک«  متافیز دست  به  ن  مدر جهان  تصویر  »استقرار  عنوان  تحت 
از  را  ما  هنری  و  هرروزه  یافت های  در گردید(،  منتشر   1950 در  و  ارائه 
به  بازنمود  شرح  رهگذر  از  هایدگر  می گیرد.  پرسش  به  »بازنمود«  اصطالح 
کاتی، نشان  ی محا مثابه حالتی از تفکر و نه یک نوع خاص از تصویرپرداز
که  ابزارگرایانه ای است  یربنای شیوۀ  بازنمودگرایانۀ عالم، ز که فهم  می دهد 

1. Homi Bhabha 2. Ghost 3. Anish Kapoor
4. The age of the world picture
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برای  اندوخته ای  همچون  را  پیرامون شان  عالم  ن  مدر انسان های   آن  طی 
می فهمند.  خود  استفادۀ 

ما  هرروزۀ  مفروضات  از  ی«،  تکنولوژ باب  در  »پرسش  هایدگر،  رسالۀ 
در  ی  تکنولوژ که  می کند  استدالل  چنین  و  می پرسد  ی  تکنولوژ دربارۀ 
بلکه  نیست  چیزها  کردن  ی  دستکار و  ساختن  به  معطوف  خود  جوهر 
به  را  عالم  ن  درو چیزهای  همۀ  می خواهد  که  است  آشکارگی  از  حالتی 
طرز  این  هایدگر  بکاهد.  فرو  هدف،  به  رسیدن  برای  وسیله ای  به  منبع، 
که  یتیک«1  »پو آشکارگی  از  را  آن  و  می نامد،  قاب کننده  آشکارگی  را  تفکر 
ّیه  رو گرفتن  نظر  در  با   4 فصل  می کند.  متمایز  می بخشد  تشخص  را  هنر  
معاصر  هنر  ّیه  رو که  می پردازد  این  به  نمونه،  عنوان  به  کیفر2  آنسلم  هنری 
یا  قاب کننده  آشکارگی  یک  در  و  دارد  ی  تکنولوژ با  دوپهلو  نسبتی  چگونه 

است.  شده  گرفتار  یک  تکنولوژ
که  نحو  بدان  ابزار  از  هایدگر  تحلیل  دقیق  خوانش  رهگذر  از   5 فصل 
از دانش »عملی«3 می پردازد.  فهم هایدگر  به  آمده است  زمان  و  در هستی 
نحوی  به  عمل  و  یه  نظر نسبت  به  که  چرا  کمیاب،  است  عاِلمی  هایدگر 
که موجب برتری یافتن دانسته ها به مثابه دانش عملی می شود.  می پردازد 
که  می شناسیم  نظری  صورت  به  زمانی  تنها  را  جهان  ما  اینکه  به  او  اشارۀ 
برای  رادیکالی  باشیم، شیوۀ  یدن فهمیده  از رهگذر دست ورز را  آن  پیش تر 
این  می کند.  عرضه  ی  دیدار هنرهای  در  عمل  و  یه  نظر نسبت  بازاندیشی 
یلیام  و انیمیشن  فیلم های  قالب  در  ی پذیری«4  »دست ورز ایدۀ  به  فصل 
که محصول دست  یج می پردازد تا نشان دهد نوع خاصی از شناخت  کنتر

1. poietic 2. Anselm Kiefer 3. praxical
4. handlability 



24   /  هایدگر در قابی دیگر

امر  مفهوم  باب  در  بینش های جدیدی  امکان می دهد  ما  به  یدن است  ورز
بدهیم.  ارائه  »نو« 

از  هایدگر  می پردازد.  هنر  آفرینش  در  هنرمند  نقش   به   6 فصل 
بدیلی  تلقی  طرز  نابغه،  مثابه  به  هنرمند  مدرنیستی  مفهوم  نقد  رهگذر 
هنری  تولید  مرکز  در  دیگر  هنرمند  آن  بر  بنا  که  می دهد  ارائه  آفرینش  از 
در  او،  تلقی  طرز  این  هنر.  پیدایی  در  است  شریکی  بلکه  نیست، 
فهم  بر  را  راه  که  نحوی  به  است  آفرینشگری  روال  از  الگوسازی   واقع 
پسا ـــ انسانی از آفرینندگی در هنرها می گشاید. این فصل با پرداختن به شرح 
که او در رسالۀ »پرسش در باب  هوشمندانۀ هایدگر از ساختن یک جام نقره 
تکنولوژی« به ایضاح آن می پردازد، نسبت پیچیدۀ عناصر انسانی و غیرانسانی 
کار هنری شرح می دهد. نمونه ای از این نسبت را از طریق بررسی تولید  را در 

کرد.  خانوادۀ جوان1 )2002( اثر پاتریشیا پاچینینی2 ارائه خواهیم 
که  نیچه  دربارۀ  سخنرانی هایش  از  مجموعه ای  در  هایدگر  مارتین 
چاپ  به   )1981( هنر3  مثابه  به  قدرت  به  معطوف  ارادۀ  نیچه:  عنوان  با 
وارد می کند. فصل  یبایی شناسی غربی  ز به  قدرتمندی  نقد  رسیده  است، 
مطرح  مدرنیستی  یبایی شناسی  ز با  مخالفت  در  را  هایدگر  مباحث   ،7
)که  هنر  از  یبایی شناختی  ز تلقی  طرز  چگونه  می دهد  نشان  و  می کند، 
موجب  می شود(  بررسی  یبایی شناختی اش  ز لذت  حیث  از  هنر  آن،  طی 
رانده شود. در این  از دانش، به حاشیه  شد هنر، به عنوان حوزه ای مشروع 
یونانیان  نزد  هنر  اخالقی  فهم  بر  هایدگر  شرح  به  پرداختن  ضمن  فصل، 
و  می دیدند  یستن  ز چگونه  برای  راهنمایی  همچون  را  هنر  که  ـــــ  باستان 

1. The Young Family
2. Patricia Piccinini
3. Nietzsche: The Will to Power as Art
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گره می زدند، پیدایش  بنابراین آن را خواهی نخواهی به »حقیقت« و دانش 
که هنر را دوباره به زندگی پیوند  گرایشی  یبایی شناسی سیاسی را به مثابه  ز

کرد.  بررسی خواهیم  می زند 
یننده  آفر هنرهای  زمینۀ  در  پژوهش  پیدایش  به  کتاب  این  آخر  فصل   
که می خواهند  برای هنرمندانی  نهادینه  شدن هنر در دانشگاه،  می پردازد. 
گرچه  فایده .  هم  و  برداشته  در  تنش  هم  شوند  وارد  کادمیک  آ دنیای  به 
بار  تا  داده  امکان  هنرمندان  به  کادمی  آ در  یننده  آفر هنرهای  گنجاندن 
کنند،  دیگر داعیۀ خود مبنی بر دسترسی به حوزۀ خاصی از دانش را مطرح 
مسلط  الگوهای  با  تا  است  داده  قرار  فشار  تحت  هم  را  یننده  آفر هنرهای 
اجتماعی  علوم  و  علوم  از  برآمده  الگوهایی  که  دانشگاه،  در  پژوهشی 
پژوهش1  ــ   ـ ــ ـ  به مثابه   علم  به  هایدگر  نقد  فصل  این  شوند.  هم نوا  هستند، 
بدهد.  دست  به  را  پژوهش  ـــ  به مثابه  ـــ  هنر  یژگی های  و تا  می کند  مطرح  را 
مفاهیم  بعضی  بر  تکیه  با  که  است  آن  فصل  این  در  ما  نظر  مورد  نکته 
یننده  آفر هنرهای  برای  می توان  می نهد  ما  اختیار  در  هایدگر  که  بنیادینی 
روش  بر  کم  حا فروکاست گرایی2  با  که  آورد  پدید  متمایز  روش شناسی  یک 
که به اهمیت پرسشگری  علمی فرق داشته باشد. به این ترتیب، هم زمان 
عالم  فروکاستن  مخاطرات  فهم  به  یم،  می بر پی  پژوهش  از  حالتی  مثابه  به 

نایل خواهیم شد.  نیز  ابژه های تحقیق  به  و هنر 
با  همواره  آید،  نظر  به  انتزاعی  و  مبهم  شاید  آغاز  در  هایدگر  نثر  گرچه  ا  
شخصی  تجربۀ  او،  متون  خواندن  هنگام  دارد.  پیوند  ما  بودن  ـــ  عالم  ـــ  در 
ـــ چیزها را پیش چشم  ـــ با  ـــ بودن  ـــ عالم  ـــ بودن  و در  ـــ عالم  خودتان از در 
داشته باشید. ایده ها و مفاهیم مطرح شده در نوشته های او را با تجربۀ خود 

1. science-as-research   2. reductionism
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یستن در عالم، ساختن، نمایش دادن، نوشتن دربارۀ هنر و تماشای آن  از ز
آمد  از آن در  و تجربۀ خودتان  از هر پدیدار  پیوند دهید. میان شرح هایدگر 
هایدگر  پرسشگری  پرتو  در  را  خودتان  تجربۀ  موقعیتی  هر  در  باشید.  شد  و 
در  با فهم شما جور در می آید؟ چه پرسش هایی  آیا  که  ببینید  »بسنجید«. 
معنایی  چه  شما  برای  می برد؟  کجا  به  را  شما  می کند؟  ایجاد  شما  ذهن 
ن  بیرو آن  در  چیزها  دربارۀ  نظری  رساله هایی  هایدگر  نوشته های  دارد؟ 
می توانیم  چگونه  هستندگان،  به مثابه  ما  که  باره اند  این  در  بلکه  نیستند 
بودن  هنرمند  هایدگر،  نزد  برآییم.  یش  خو بودن   ـــ  عالم  ـــ  در  فهم  عهدۀ  از 
به مثابه هستنده، جداشدنی  ما  از هستی   و  بودن است  ـــ  ـــ عالم  در  همانا 

 . نیست
بطن  در  را  هایدگر  نوشته های  می خواهد  دیگر  قابی  در  هایدگر 
معاصر  ی  دیدار هنرمندان  ی  رو پیش  که  دهد  جای  انتقادی  پرسش هایی 
قرار دارند. هایدگر در قابی دیگر درخورترین متون از مجموعه  آثار هایدگر را 
ـــ رسانه،  را در عصر پسا  اندیشیدن به هنر  راه های  و  در خود جای می دهد 
پاسخ  هایدگر  غرض  می کند.  ارائه  انسانی  ـــ  پسا  و  تکنوکراتیک  دیجیتال، 
چیستِی  درباره  پرسش هایی  می خواهد  بلکه  نیست،  ما  سؤاالت  به  دادن 
که از رهگذر این توجه و  کند. هایدگر امیدوار است  در ـــ عالم ـــ بودن طرح 
یم  پرسشگری از پدیدار بتوانیم از دست شیوه مألوف فهم عالم خالص شو
بدین سان  کنیم.  برقرار  عالم  ن  درو چیزهای  با  متفاوت  و  نو  مناسباتی  و 

به عالم« است. او عرضه می کند، »راهنمای هنرمندان  آنچه 
 


